
1 Inleiding
Het bestuur van NESTAS (voorheen Opod en Skoba, sinds 1-1-2023 gefuseerd als Nestas) heeft de 
begroting voor 2023 aan de griffie/raad en CTOO aangeboden. In november 2022 sprak het CTOO 
met een afvaardiging van Nestas. Tijdens dit relatiegesprek hebben de bestuurders van Nestas een 
toelichting gegeven op hun eerder gestuurde stukken, vragen beantwoord vanuit de leden van het 
CTOO en een blik op de toekomst gegeven. Het relatiegesprek is één van de aspecten van het 
toezichtskader, waarbij de strekking en frequentie als volgt is bepaald: 

 de schoolbesturen leggen jaarlijks verantwoording af over de financiële gezondheid door 
middel van een standaard-vragenlijst;

 er komt alleen een gesprek over de financiën als de antwoorden hiertoe aanleiding geven; 
het standaard-jaargesprek vervalt dan;

 om het jaar een 'relatiegesprek' te houden met het bestuur om de ontwikkelingen van de 
school in brede zin te bespreken;

 de openbare inspectierapporten van de Inspectie van het Onderwijs te gebruiken als bron 
voor de stand van zaken op de scholen .

2 Conclusie van het voorliggende stuk 
Concluderend is de financiële situatie van Nestas gezond en is het positief dat reserves worden 
ingezet voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. 

Zowel in het gesprek als in het voorliggende stuk werd aangegeven dat er ingezet wordt op deze vier
pijlers: 
1. Een warm nest met kansen voor iedereen; 
2. Ieder kind verdient het beste onderwijs; 
3. Het zijn de medewerkers die het doen; 
4. Samen één Nestas.
De begroting 2023 heeft vooral als doel om de financiële prognose te schetsen. Daarmee wordt niet 
ingegaan op de voor het CTOO andere belangrijke aspecten zoals het leerlingenaantal, de 
onderwijshuisvesting van het openbaar onderwijs en bewaking van de openbare identiteit, maar het 
stuk benoemd deze thema's wel als richtpunten. Het advies naar het CTOO is om dit als voldoende te
zien, omdat in het laatste relatiegesprek deze zaken besproken zijn met het bestuur van Nestas. 

3 Toelichting – Onderwijs 
De financieel gezonde positie van Nestas geeft ze de mogelijkheden om aan de hand van eerder 
genoemde pijlers gericht te investeren in de verbetering van onderwijskwaliteit, het verduurzamen 
van gebouwen, het verbeteren van het werk- en leerklimaat (ventilatie, koeling, etc.), het vervangen 
van verouderde en afgeschreven leermiddelen, meubilair en ICT-voorzieningen. Verder verkent 
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Nestas hoe het het aanhoudend lerarentekort het hoofd kan bieden door een mogelijk andere 
inrichting van het onderwijs, zonder verlies van kwaliteit. De werving van nieuwe leerkrachten, zij-
instromers, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten en de goede begeleiding van stagiaires 
en startende leerkrachten zijn daar onlosmakelijk aan verbonden. Ambtelijk wordt de ontwikkeling 
rondom werving gevolgd via het platform 'Passie voor onderwijs Drechtsteden'. Bij dit platform dat 
zich vooral richt op het actief inzetten op het lerarentekort zijn o.a. Nestas en de gemeente 
Dordrecht betrokken. 

4 Toelichting – financiën
Hoewel de begroting 2023 summier is opgesteld, is de strekking dat Nestas in financiële gezondheid 
verkeert. Door het wegvallen van de ouderbijdrage gaat Nestas meer kosten moeten dekken vanuit 
de algemene middelen. Het is goed deze ontwikkeling te volgen. De prognose is dat er een positief 
resultaat behaald wordt van ongeveer € 400.000 in 2023. Het valt op dat er geen risicoparagraaf is 
opgenomen in het stuk. 

5 Aanbevelingen voor het CTOO
Recent heeft het gesprek met Nestas (toen nog naar aanleiding van de OPOD- stukken) 
plaatsgevonden. De voorliggende begroting voor 2023 geeft in algemene zin geen aanleiding tot 
zorgen. In specifieke zin, daar waar het CTOO toezicht op houdt, worden er geen bijzonderheden 
geconstateerd, behalve dat er geen risicoparagraaf is opgenomen. Omdat Nestas een eigen Raad 
van Toezicht heeft, is deze constatering in eerste instantie voor de RvT. Daarom is het advies om 
deze begroting ter kennisgeving aan te nemen. 
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